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Anunt lansat in data 23.10.2019 

ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR. 1 DIN 2019 I2N 

CADRUL ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA  

ECOLEG OLT DUNARE 

 

Numarul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 1/2019  

Data lansarii apelului de selectie: 23 octombrie 2019, ora 08.00 

Termenul limita pentru depunerea proiectelor: 25.11.2019, in intervalul orar 08.00- 

16.00 sau pana la implinirea pragului de supracontractare de 110%( valoarea 

proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii pentru fiecare 

masura) pentru închiderea sesiunii, caz în care se reduce perioada minimă a sesiunii, 

dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, sens in care anuntul de inchidere a sesiunii pentru 

respectiva masura va fi postat pe site-ul GAL-ului la sectiunea “Comunicare”. 

 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, in 

conformitate cu proiectul Sub-masurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” finantat prin masura 19 ”Sprijin pentru 

dezvoltarea locala LEADER” a PNDR, anunta lansarea apelului de selectie in perioada  

23 octombrie 2019 – 25 noiembrie 2019, pentru urmatoarele masuri aferente Strategiei 

de Dezvoltare Locala: 

• M 01/1B – “Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor 

primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale”  Sunt beneficiari eligibili 

pentru sprijinul acordat prin Masura M 01/1B, in baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - un parteneriat format din cel putin 2 membri: 

 - o forma asociativa de tip cooperativa sau grup de producatori autorizata conform legii, 

cu sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 12 luni si obiect de 

activitate in domeniul legumiculturii.  

- oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, 

inclusiv fermierii. 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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- alocarea per sesiune: 98.392 Euro 

- suma maxima/proiect: 98.392 Euro 

- Intensitatea sprijinului: Pornind de la consultarile realizate in cadrul intalnirilor 

organizate cu legumicultorii si reprezentantii sectorului agricol, precum si cu 

participarea sectorului public si a societatii civile, a rezultat nevoia stimularii asocierii si 

organizarii sectorului producatorilor primari, fiind propuse si estimate din punct de 

vedere pecuniar activitati utile si necesare formelor asociative. Valoarea spijinului 

nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu 

exceptia actiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri. În acest caz costurile sunt 

acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului si sumele aplicabile în cadrul 

acestor măsuri de maxim 90%, exceptie cazul în care se aplică regulile privind ajutorul 

de stat si se impune o limită inferioară. Valoarea maximă a cheltuielilor care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăsi valoarea maximă acordată în cadrul 

prezentei masuri. Costurile de functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea 

maximă a sprijinului acordat. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o 

valoare globală. 

 

• M07/6B – "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma" 

Beneficiarii sprijinului prin aceasta masura M 07/6B sunt: 

▪ Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu si asociatiile acestora;  

▪ Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in 

parteneriate cu actori sociali relevanti;  

▪ Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;  

▪ Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii 

sociale pana la finalizarea investitiilor; 

▪ Grupuri de Actiune Locala (GAL)- obligatoriu in calitate de beneficiar direct al 

sprijinului sau partener al beneficiarului in cazul masurilor de infrastructura sociala, cu 

conditia acreditarii ca furnizor de servicii sociale si se aplica masuri de evitare a 

conflictelor de interese 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 66.296 Euro 

- suma maxima/proiect: 66.296 Euro 

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

➢ 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

➢ 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

➢  80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile 

din proiect. 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg 

Olt Dunare din orasul Corabia, str. Portului, nr.1A, Et. 2, Cam. 11, Judetul Olt,  pana la 

termenul limita anuntat pentru inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, respectiv pana la 

data de 25 noiembrie 2019 intervalul orar 08.00-16.00,  sau pana la implinirea pragului de 

supracontractare de 110%( valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea 

alocării sesiunii pentru fiecare masura) pentru închiderea sesiunii, caz în care se reduce 

perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, sens in care anuntul de 

inchidere a sesiunii pentru respectiva masura va fi postat pe site-ul GAL-ului la sectiunea 

“Comunicare”. 

*Beneficiari conform Strategiei de Dezvoltare Locala, Fisei Masurii si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor  

masurilor,  M01/1B, M07/6B 

 

 Modelul de CERERE de FINANTARE, in format editabil  pe care trebuie sa-l 

utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GAL, www.galecolegoltdunare.org.ro 

(meniul: Ghiduri si Masuri Anexe – click masura respectiva) si constituie anexa la fiecare 

masura in parte. 

Cererea de finantare trebuie insotita de anexele prevazute in modelul standard, anexele 

cererii de finantare facand parte integranta din aceasta. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 

depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului 

solicitantului elaborat de catre GAL pentru masura respectiva pe care aplica. 

Important! Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei, in functie de rata de 

schimb EURO/ LEU,  stabilita de catre Banca Centrala Europeana, publicat pe pagina web 

http://www.ecb.int/index.html, la data de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia de 

acordare a finantarii, respective anul semnarii contractului de finantare/ anul acordarii 

transei forfetare. 

Pentru intocmirea si depunerea proiectului trebuie indeplinite conditiile de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidurile Solicitantului pentru masurile M01/1B, 

M07/6B Cerintele de conformitate si eligibilitate, formular E 1.2-CGAL.L FISA DE 

EVALUARE - CONFORMITATE SI INCADRARE IN MASURA  si formular E 1.2-

EGAL.L FIȘA DE EVALUARE ELIGIBILITATE, pe care trebuie sa le indeplineasca 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt in conformitate cu cerintele 

fisei masurii din SDL si ale Ghidului solicitantului elaborat de catre GAL pentru masura 

respectiva, constituite in anexa la fiecare masura si sunt disponibile pe site-ul Asociatiei 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.ecb.int/index.html
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Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare, www.galecolegoltdunare.org.ro, in meniul 

Ghiduri si Masuri Anexe - click masura respectiva.  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea 

punctarii criteriilor de selectie sunt cele prevazute in formularul E 1.2-SGAL.L - FIȘA DE 

EVALUARE CRITERII DE SELECTIE precizate in cadrul anexelor 1-4 aferente fiecarei 

masuri. Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie, punctajul minim pentru selectarea 

unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora se stabilesc cu aprobarea Consiliului Director al 

Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare si pot fi descarcate de pe site-ul 

www.galecolegoltdunare.org.ro, meniul Ghiduri si Masuri Anexe.  

IMPORTANT! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar sa se prezente 

in cadrul Studiului de Fezabilitate/ Planul de afaceri toate informatiile necesare punctarii 

acestora si sa se ataseze documente justificative in acest sens. 

Procedura de selectie si evaluare a proiectelor nediscriminatorie si transparenta 

aplicata de Comitetul de Selectie al Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare 

este  „PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE” versiunea 1 – octombrie 2019 si 

va fi disponibila pe site-ul GAL-ului,  www.galecolegoltdunare.org.ro in meniul APELURI 

DE SELECTIE. Atributiile Comitetului de Selectie si componenta acestuia fiind in 

conformitate cu prevederile capitolului XI- Procedura de evaluare si selectie a proiectelor 

depuse in SDL din Strategia de dezvoltare a  Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt 

Dunare.  

 Descrierea criteriilor de selectie si punctajul acordat pentru fiecare criteriu este 

prezentata in cadrul anexelor 1- 4 aferente fiecarei masuri: 

-    Anexa 1.1: Criterii de Selectie Masura M 01/1B; 

-     Anexa 1.6: Criterii de Selectie Masura M 07/6B; 

 Comitetul de Selectie este format din sapte membrii titulari/ sapte membrii supleanti: 

6 reprezentanti ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile. Apartenenta a sase 

membri din Comitetul de Selectie este din spatiul rural si  a unui membru din spatiul urban. 

Componenta nominala a Comitetului de Selectie a fost stabilita in cadrul Hotararii Adunarii 

Generale  nr.1/18.03.2016 a GAL. Comitetul de Selectie se reuneste dupa primirea listelor cu 

proiectele depuse si a informarilor realizate de catre echipa tehnica cu privire la aceste 

proiecte. Pentru transparenta procesului de selectie, la sedintele Comitetului va fi invitat sa 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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participe – fara drept de vot - si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale de la nivelul judetului/regiunii. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie 

prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate 

civila, iar reprezentantii entitatilor din mediul urban sa nu depaseasca 25% din numarul 

membrilor. 

 Anuntarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in aceasta sesiune de cereri de 

proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie  pe site-ul GAL 

www.galecolegoltdunare.org.ro pana la data de 24.02.2020 si prin notificarea solicitantilor in 

scris pana la data de 25.02.2020. Solicitantii vor putea formula contestatii in termen de 5 zile 

lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile calendaristice de la afisarea 

Raportului de Selectie pe site-ul GAL. In urma analizei contestatiilor depuse va fi elaborat 

Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL pana 

la data de 28.02.2020 (maxim 30 zile calendaristice) iar rezultatele individuale vor fi 

comunicate contestatarilor prin notificare scrisa a doua zi. In Raportul final vor fi evidentiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor. 

In cazul in care nu vor exista contestatii, Raportul de Selectie va fi considerat rezultat final al 

procesului de evaluare si selectie.  

Monitorizarea Proiectelor si a Platilor efectuate de autoritatea contractanta Activitatea 

de monitorizare reprezinta activitatea de urmarire a progresului fizic si procedural inregistrat 

in implementarea proiectelor, de colectare a datelor si informatiilor necesare urmaririi 

stadiului implementarii tehnice a proiectelor. Monitorizarea proiectului incepe din momentul 

semnarii Contractului de Finantare si se desfasoara pe toata perioada de implementare a 

proiectului, si perioada post-implementare. Beneficiarii au obligatia raportarii catre GAL 

Ecoleg Olt Dunare a sumelor decontate de catre autoritatea contractanta in urma depunerii 

Dosarelor Cererii de Plata. 

       Alte informatii detaliate relevante privind accesarea si derularea masurilor M 01/1B, 

M 07/6B,  din SDL sunt disponibile in format tiparit la sediul ASOCIATIEI GRUP DE 

ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE  din orasul Corabia, str. Portului, nr.1A, Et. 

2, Cam. 11, Judetul Olt. Ne puteti contacta la adresa de e-mail 

gal_ecolegoltdunare@yahoo.com sau la numarul de telefon 0769611635. Informatii detaliate 

pentru proiectele ce se incadreaza intr-una din masurile cuprinse in SDL pot fi obtinute si 

prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent masurii respective elaborat de catre GAL.  

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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CRITERII DE SELECTIE APEL 1/2019 

Anexa 1.1. 

Criterii de Selectie Masura M 01/1B - "Stimularea formelor asociative pentru integrarea 

producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale" 

 

APEL SELECTIE 1/2019 

Nr. 

crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1.Principiul asocierii si al reprezentativitătii cooperării  30 

1.1 Acordul de parteneriat include mai mult de 2 membri 5 

1.2 Liderul de proiect este o cooperativa / un grup de producatori cu activitate 

in domeniul legumiculturii 

25 

1.3 Acordul de parteneriat include mai mult de 2 membri si liderul de proiect 

este o cooperativa / un grup de producatori cu activitate in domeniul 

legumiculturii  

30 

2.Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului 25 

2.1 Proiectul implica entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 

promovării produselor agro-alimentare (de exemplu: institute de cercetare 

de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care 

au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu succes 

alte proiecte în domeniu etc.).  

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului. 

10 

2.2 Proiectul implica cel putin un Consiliu Local al unei UAT din teritoriul 

GAL. 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului.  

15 

2.3 Proiectul implica entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 25 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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promovării produselor agro-alimentare (de exemplu: institute de cercetare 

de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care 

au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu succes 

alte proiecte în domeniu etc.), si cel putin un Consiliu Local al unui UAT 

din teritoriul GAL. 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului. 

 

3.Principiul valorii adăugate  5 

3.1 Parteneriatul propune in cadrul proiectului o investitie de tip C+M utilizata 

de membrii cooperatori in interes colectiv. 

5 

4. Principiul “pietelor locale”  5 

4.1 Proiecte care propun integrarea lantului scurt cu piata locala 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de dezvoltare 

a unei piețe locale. 

Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor locale 

exclusiv prin lanțuri scurte 

5 

5. Principiul promovarii proiectelor care includ elemente inovative, de mediu si 

clima. Contributia la oricare dintre urmatoarele obiective transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013: 

30 

5.1 Inovare: 

Activitătile de dezvoltare-inovare permit fermierilor să capitalizeze în 

comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să 

aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să 

creeze lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de 

pe piată.  

20 

5.2 Protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la 

acestea:  

Operatiunile sprijinite ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri 

rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii 

asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si a 

degradării solului. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel 

local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive 

asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor 

de GES, contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de 

mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, 

reducerea consumului de apă, etc.). 

10 

5.3 Inovare, protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare 30 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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la acestea:  

Activitătile de dezvoltare-inovare permit fermierilor să capitalizeze în 

comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să 

aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să 

creeze lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de 

pe piată.  

Operatiunile sprijinite ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri 

rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii 

asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si a 

degradării solului. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel 

local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive 

asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor 

de GES, contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de 

mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, 

reducerea consumului de apă, etc.). 

6. Principiul crearii de noi locuri de munca.  5 

6.1 Proiectul creeaza cel putin 1 loc nou de munca (loc de munca nou creat = 

angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a 

proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multora cu 

norma fractionara, care cumulate au o norma intreaga) 

5 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Odata finalizata evaluarea de catre personalul GAL, Comitetul de Selectie al GAL analizeaza listele 

proiectelor, iar selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei 

alocate. In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii, selectia se va 

face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile a proiectelor. In situatia in care si dupa aplicarea 

acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va face in ordine descrescatoare in 

functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, cu scopul mobilizarii investitiilor din sectorul agricol 

privat in zona GAL. 

 

Anexa 1.6. 

Criterii de Selectie Masura M 07/6B - " Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea 

roma" 

 

APEL SELECTIE 1/2019 

Nr. 

crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul este realizat în parteneriat; Max. 5 
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Solicitantul este o asociatie de dezvoltare intercomunitara care vizeaza cel putin 2 

UAT-uri din teritoriul GAL. 

 

2. Proiectul include solutii inovative/”prietenoase cu mediul” Max. 5 

▪ Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin 

care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și 

privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

Inovarea socială are importanță în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii 

sociale și a combaterii sărăciei, vizand comunitățile marginalizate aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială. 

▪ Mediu si clima: În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale investițiile în 

infrastructură sociala care vizeaza populatia marginalizata, inclusiv comunitatea 

roma, contribuie la obiectivele de mediu prin investitii in echipamente care reduc 

consumul de energie si apa, inclusiv utilizarea energiei regenerabila si organizarea 

unor campanii de informare si sensibilizare pentru realizarea obiectivelor 

transversale de mediu si clima. 

 

3. Numarul de persoane din categorii marginalizate inscrise la serviciul local public de 

asistenta sociala (persoane în risc de sărăcie și excluziune socială)* 

Max. 30 

Indicatorul de persoane marginalizate asumat a fi atins prin proiectul cu finantare multi 

fond PNDR – POCU este de cel putin 250 persoane din categorii marginalizate ce vor 

fi in evidenta serviciilor locale de asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL  

in perioada de implementare a proiectului  – angajament asumat in Anexa 9 Declaratie 

pe propria raspundere. 

 

  

4. Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare 

a unor noi locuri de muncă cu normă întreagă (loc de munca nou creat = angajarea si 

mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane 

cu norma intreaga sau angajarea mai multora cu norma fractionara, care cumulate au o 

norma intreaga) 

Max. 10 

Proiectul prevede crearea a cel putin unui nou loc de munca si mentioneaza numarul 

acestora in formularul Cererii de Finantare. 

 

5. Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 

2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2  pentru pachetul „soft” pentru costurile de functionare ale 

investitiei pe durata implementarii. 

Max. 50 

Se acorda punctajul daca in cadrul Studiului de Fezabilitate / Declaratia pe propria 

raspundere – Anexa nr. 9 se mentioneaza acest aspect. 

 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea 

descrescatoare a ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile 
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a proiectelor. In situatia in care si dupa aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, 

departajarea se va face in ordine descrescatoare in functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, 

cu scopul mobilizarii investitiilor din zona GAL. 
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